
Persbericht 

Open Monumentendag  OMD zaterdag 10 september 2022 

Op de tweede zaterdag in september is de dag voor open monumenten, ook in Vlaardingen. 
Na een periode met corona-beperkingen is het dit jaar weer een brede en uitgebreide versie. 
Het thema is ”Duurzaam duurt het langst ...” Monumenten bestaan al lang en blijven ook langer.  
Duurzaamheid geldt zeker voor oude panden, vooral als ze onderhouden zijn en van functie veranderd zijn. 
Er zullen dertig gebouwen open zijn voor bezoek. Naast de bekende zijn het ook enkele bijzondere locaties.  
De begraafplaats Emaus, de Poort van Hoog Lede, het Redershuis, het Hollandiagebouw, de Lucaskerk met toren 
en Stiltecentrum, en panden op en bij de Koningin Wilhelminahaven. 
Er zijn ook ateliers open (vijfentwintig), want 10 september is het ook Open Ateliers Dag.  
 
Bent u geïnteresseerd in erfgoed, geschiedenis en kunst, zet dan 10 september 2022 in de agenda en kom naar de 
OMD Vlaardingen. 
Op donderdag 8 september is er in de bibliotheek De Plataan aan de Waalstraat om 19.30 uur een lezing over  
”Begin met Duurzaamheid in vijf stappen”. 
Meer OMD-informatie staat op de website stichtingerfgoedvlaardingen.nl    (na 18-8-2022) 
 
Namens het organiserend comité OMD 2022 en de stichting Erfgoed Vlaardingen 
Ron Hoekstra 
coördinatie  
rhoekstra01@hetnet.nl 
Vlaardingen, 4 augustus 2022 
 
 
De Open Monumentendag is goed moment voor de noodzakelijke aandacht voor het erfgoed in de stad. In het 
weekend van 10 en 11 september zijn er ook Open Ateliers. Erfgoed en Kunst passen bij elkaar ! 
Het programma ziet er als volgt uit (een schets). 

- Er zijn panden en ateliers open in de stad. In totaal zullen ruim 20 panden open staan voor bezoek.  
- Tijdens de wandelingen en rondgangen komt men ook nog langs andere panden en plekken die ook de 

aandacht waard zijn; je loopt er langs.   
- Er zijn bijzondere locaties met activiteiten: de begraafplaats Emaus heeft een Open dag met rondleidingen 

en een puzzeltocht voor kinderen. In de Rozentuin aan de Holysingel zal de restauratie van enkele 
monumenten worden gevierd door de stichting Poort van Hoog Lede.  

- In de Grote Kerk zijn activiteiten met en rond het Van Peteghemorgel. 
- Het Museum Vlaardingen is gratis toegankelijk, net als het Streekmuseum Jan Anderson. 
- Er is in de week voor de OMD (8 september) een lezing in de bibliotheek de Plantaan over BEGIN met 

Duurzaamheid. 
- Er is een fotowedstrijd (thema Duurzaamheid en Vergankelijkheid)  
- Er verschijnt een programmaboekje met het volledige programma en er zijn flyers met speciale routes een 

langs de havens van Vlaardingen en de ateliers. 
- Er staan ter promotie grote doeken met oude foto’s in de stad. 
- Het Tijdschrift van de Historische Vereniging Vlaardingen heeft als thema OMD-Duurzaamheid.  
- De toren van de Grote Kerk kan beklommen worden o.l.v. het ServiceTeam Vlaardingen. 
- De wedsites erfgoedvlaardingen.nl en  openmonumentendag2022.nl /Vlaardingen zijn gevuld met 

informatie. 
- En aan elk open monument hangt een vlag of poster van de nieuwe landelijke sponsor Vriendenloterij . 
 

 


